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คร ัง้หนึง่ในชวีติตอ้งไป..สมัผสัดนิแดนแหง่ฟ้าจรดทราย  

เทีย่วโมรอคโค 6 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิ Emirates Airlines (EK) 

เทีย่วคาซาบลงักา้-มาราเกช เมอืงในฝนัของนกัทอ่งเทีย่ว 

ชมพระราชวงับาเฮยี สวนมาจอรเ์รลหรอืสวน Yves Saint Laurent Gardens และชมเมอืงสไตล ์Moroccan 

ขนานแท ้ 

บรษัิทฯ ขอน ำทำ่นเดนิทำงไปส ำรวจอำณำจักรโมรอคโค ดนิแดนทีเ่ช ือ่มตอ่ของแอฟรกิำตะวันตกกบัยโุรป ทีม่ี

วัฒนธรรมโบรำณมำอยำ่งยำวนำน เต็มไปดว้ยลวดลำยสสีนัทีเ่รำรูจั้กกนัในนำม กระเบือ้งโมเสก พรอ้มสมัผัสกลิน่อำย

อำหรับในสมยัโบรำณทีย่งัคงอยู ่เพลดิเพลนิกบัสสีนัของโมรอคโคอนัน่ำตืน่ตำตืน่ใจ 

คาซาบลงักา้ เมอืงทีค่นทัว่โลกรูจั้กและอำจรูจั้กมำกกวำ่รำชอำณำจักรโมรอคโคดว้ยซ ำ้เพรำะนอกจำกจะเป็นเมอืงทำ่

และ เป็นทีต่ัง้ของทำ่อำกำศยำนระหวำ่งประเทศแลว้ยงัถกูใชเ้ป็นฉำกในภำพยนตรฮ์อลลวีูด้เรือ่ง 

Casablanca โดยทีไ่มไ่ดถ้ำ่ยท ำในคำซำบลังกำ้เลย 

มาราเกช เมอืงทอ่งเทีย่วทีส่ ำคญัทีต่ัง้อยูเ่ชงิเขำแอตลำส ในอดตีเมอืงโอเอซสิแหง่นีเ้ป็นทีพั่กของกองคำรำวำน

อฐูทีม่ำจำกทำงตอนใตข้องโมรอคโค ถอืเป็นเมอืงชมุทำงของพอ่คำ้ตำ่งๆปัจจบุันเป็นเมอืงทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วมำเยอืนมำกทีส่ดุ 

 

MOROCCO มาละเวย้! 
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ก าหนดการเดนิทาง  22-27 ก.ย. / 13-18 ต.ค./ 20-25 ต.ค. / 27 ต.ค.- 01 พ.ย.2563 

    24 -29 พ.ย. / 6-11 ธ.ค. / 10-15 ธ.ค.2563 

 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

23.30 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบนิสุวรรณภูม ิ ช ัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 8 สายการบนิ Emirates 

Airlines เคานเ์ตอร ์T เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

(กรณุามาใหต้รงเวลา เนือ่งจากกฎของสายการบนิ ทา่นตอ้งมาแสดงตวัของทา่นเอง) 

**กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทาง

แตล่ะก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นท าการจองต ัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการ

ทวัรเ์ป็นรายการซรีีแ่ละไดม้กีารด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการ

เดนิทางอาจม ี การเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ- ดไูบ(สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส)์-คาซาบลงักา้ (โมรอคโค) 

02.25 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินครดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK-371 

05.35 น. เดนิทางถงึเมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

07.25 น. ออกจากเดนิทางสูส่นามบนิคาซาบลงักา้ โดยสายการบนิเอมเิรตคส ์เทีย่วบนิที ่EK-751 

12.45 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิมอืงคาซาบลงักา้ ประเทศโมรอคโค น ำทำ่นผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้

เมืองและศุลกำกร แลว้ใหท้่ำนตรวจรับสัมภำระ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองคาซาบลงัก้า 

Casablanca น ำท่ำนชมเมอืงคำซำบลังกำ้ เมอืงใหญ่ทำงตะวันตกของประเทศโมรอคโค ซึง่ชือ่ของ

เมอืงคำซำบลังกำ้ ค ำวำ่ 'คำซำ' แปลวำ่ บำ้น และ 'บลังกำ้' แปลวำ่ สขีำว เป็นเมอืงทีค่นทั่วโลกรูจ้ัก และ

อำจรูจ้ักมำกกว่ำ 'รำชอำณำจักรโมรอคโค' ดว้ยซ ้ำ ซึง่เมอืงนี้ถูกใชเ้ป็นฉำกในภำพยนตรฮ์อลลวีูดเรือ่ง 

Casablanca ออกฉำยในปี ค.ศ.1942 น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั Sidi Abderrahman Islet ป้อมทีอ่ยูร่มิ

มหำสมุทรแอตแลนติกอันสวยงำม จากน ัน้น าท่านชมภายนอกสุเหร่าแห่งกษตัรยิฮ์สัซนัที ่2 

Hassan II Mosque มขีนำดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจำกเมอืงเมกกะ สุเหร่ำนี้งดงำมประณีตดว้ย

สถำปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง สำมำรถจุผูค้นทีเ่ขำ้ร่วมพธิทีำงศำสนำอสิลำมไดร้่วม 80,000 คน 

โดยแยกเป็นภำยในสเุหรำ่ 25,000 คน ภำยนอกสเุหรำ่อกี 55,000 คน ชมทวิทัศนร์อบๆ สเุหรำ่อนัเป็นจดุ

ชมววิรมิฝ่ังมหำสมทุรแอตแลนตคิ ซึง่เป็นสถำนทีพั่กผ่อนทีส่วยงำมของชำวโมรอคโคทีช่อบมำเดนิเล่น

หลังจำกปฏบิตัศิำสนกจิเสร็จแลว้  

ค า่ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรมทีพ่ัก 

 น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดับเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่าม คาซาบลงักา้-มาราเกช-สวนเมนารา-มสัยดิคตูเูบยี-พระราชวงับาเฮยี-มาราเกช 

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม  
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น ำทำ่นเดนิทำงกลับสูเ่มอืงมาราเกช Marrakech เมอืงท่องเทีย่วทีส่ ำคัญทีต่ัง้อยูเ่ชงิเขำแอตลำส ใน

อดตีเมอืงโอเอซสิแหง่นีเ้ป็นทีพั่กของกองคำรำวำนอฐูทีม่ำจำกทำงตอนใตข้องโมรอคโค ถอืเป็นเมอืงชมุ

ทำงของพ่อคำ้ต่ำงๆ นอกจำกนี้ยังเป็นอดีตเมอืงหลวงในช่วงสมัยรำชวงศ์อัลโมรำวดิช่วง ศ.ต.ที่ 11 

ปัจจบุนัเป็นเมอืงทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมำเยอืนมำกทีส่ดุ สภำพบำ้นเมอืงทีเ่รำเห็นไดค้อื สองขำ้งทำงแวดลอ้ม

ดว้ยบำ้นเรอืนทีถู่กฉำบดว้ยปนูสสีม้ๆ ซึง่เป็นสิง่ทีรั่ฐบำลก ำหนดไว ้แต่คนทอ้งถิน่จะเรยีกว่ำ Pink City 

หรอื เมอืงสชีมพ ูอำจกลำ่วไดว้ำ่มำรำเกชเป็นเมอืงทีม่เีสน่หท์ีส่ดุในโลกแหง่หนึง่ จงึไดส้มญำนำมว่ำเป็น 

A city of Drama น่ันคอืมคีวำมสวยงำมดั่งเมอืงในละคร (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) จำกนัน้น ำ

ท่ำนแวะถ่ายรูปกบัสวนเมนารา Menara Garden ซึง่แต่เดมิสรำ้งเป็นบ่อเก็บน ้ำจำกเทือกเขำ

แอตลำสและใชเ้ป็นทีฝึ่กกองก ำลังทหำรในกำรสูร้บทำงน ้ำ รวมทัง้ใชเ้ป็นทีส่ง่น ้ำไปสูส่วนต่ำงๆ สวนแห่ง

นี้รำยลอ้มดว้ยตน้มะกอกและตน้สน มตีัวอำคำรทีง่ดงำมโดยมเีทอืกเขำแอตลำสเป็นฉำกหลัง เป็นสวน

ตน้แบบที่รำชวงศ์โมรอคโคนิยมกันในเวลำต่อมำ จำกนั้นชมและถ่ายรูปภายนอกมสัยดิคูตูเบยี 

Koutoubia Mosque ซึง่เป็นมสัยดิใหญเ่กำ่แกท่ีส่ดุในเมอืง ไมว่่ำจะเดนิไปแห่งใดในตัวเมอืงก็จะเห็น

มสัยดินีไ้ดด้ว้ยเนือ่งจำกมหีอคอยทีม่คีวำมสงูถงึ 70 เมตร 

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

บา่ย น ำท่ำนเขา้ชมพระราชวงับาเฮยี Bahia Palace พระรำชวังของท่ำนมหำอ ำมำตย ์ผูส้ ำเร็จรำชกำร

แผ่นดนิแทนยุคกษัตรยิใ์นอดตี สรำ้งขึน้ในชว่งปลำยศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa สถำปัตยกรรม

ออกแบบเป็นแนวสมัยใหม่ ซึง่ตั ้งใจจะใหเ้ป็นพระรำชวังที่ย ิง่ใหญ่และหรูหรำที่สุดในสมัยนั้น ตัว

พระรำชวังมกีำรตกแต่งโดยกำรแกะสลักปูนปั้นมกีำรวำดลำยบนไมแ้ละประดับประดำดว้ยโมเสดเป็น

ลวดลำยทีส่วยงำมละเอยีดออ่นมำก  

ค า่ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรมทีพ่ัก 

 น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดับเทยีบเทำ่ 

   

วนัทีส่ ี ่ มาราเกช-สวนมาจอรเ์รลหรอืสวน Yves Saint Lauren-จตัรุสักลางเมอืง- คาซาบลงักา้ 

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม  

จำกนัน้น ำท่ำนชมสวน Jardin Majorelle หรอื สวนยปิแซงลอเรน้ซ ์ชือ่นี้เป็นทีคุ่น้เคยของผูท้ีช่ ืน่

ชอบแฟชัน่สดุหรขูอง Yves St. Laurent นักออกแบบแฟชัน่ดไีซน์แห่งปำรสี ฝร่ังเศส ซึง่เป็นผูอ้อกแบบ

สวนแหง่นีใ้นชว่งทีโ่มรอคโคตกเป็นอำณำนคิมของประเทศฝร่ังเศส ซึง่เดมิบำ้นหลังนี้เคยเป็นของเศรษฐี

แห่งมำรำเกช หลังจำกยิปแซงมำเยือนมำรำเกช ไดเ้ดินทำงมำที่มำรำเกชเพื่อพักผ่อนหลังจำก

เครง่เครยีดจำกงำนออกแบบแฟชัน่โชวก์็ไดเ้กดิควำมหลงใหลในเมอืงแห่งนี้ และซือ้บำ้นหลังนี้ไวเ้ป็นที่

พักผ่อน ใหท้่ำนไดอ้สิระชมสวนทีถู่กออกแบบโดยใชท้ีส่ทีีส่ดใส ฉูดฉำด เชน่สนี ้ำเงนิ และสสีม้เป็น

องคป์ระกอบ ชมกำรจัดวำงพรรณไมอ้นัหลำกหลำยแหง่ทะเลทรำย ทีจ่ัดไดอ้ยำ่งสวยงำมและลงตัว 

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 
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บา่ย น ำท่ำนสู ่จตัรุสักลางเมอืง Djemaa El Fna Square ทีม่ขีนำดใหญ่รำยลอ้มไปดว้ยอำคำร รำ้นคำ้

และตลำด ทัง้ 4 ดำ้น ใหท้่ำนไดเ้ดนิเล่นถ่ำยรูปควำมมชีวีติชวีำทีม่สีสีันยำมค ่ำคนืและกลิน่อำยแบบโม

รอคโคขนำนแทห้รือเลือกซือ้ของฝำกของที่ระลกึไดจ้ำกตลำดแห่งนี้ จนไดเ้วลำอันสมควรน ำท่ำน

เดนิทำงกลับสูเ่มอืงคำซำบลังกำ้ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) 

ค า่ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรมทีพ่ัก 

 น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดับเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่า้ คาซาบลงักา้ (โมรอคโค)-สนามบนิ 

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม  

  อสิระใหท้ำ่นพักผอ่นหรอืเดนิเลน่ชมเมอืงตำมอธัยำศัย 

 จากน ัน้ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคาซาบลงักา้  

14.45 น. น าทา่นออกเดนิทางจากสนามคาซาบลงักา้ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK-752 

 

วนัทีห่ก ดไูบ(สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส)์ - กรงุเทพฯ 

01.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

03.40 น. เดนิทางจากสนามบนินครดไูบ โดยสายการบนิ Emirates Airlines เทีย่วบนิที ่EK-376 

13.15 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ.. 

**กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางกลบัตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่

ละก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นท าการจองต ัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทวัร์

เป็นรายการซีรีแ่ละไดม้กีารด าเนนิการไวล้่วงหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดูกาล เวลาการ

เดนิทางอาจม ี การเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

 

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณ์อืน่ๆ ทีไ่มค่าดคดิ

หรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์หรอืสถานทีใ่ดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุา่งๆ หรอืสถานที่

ปิดโดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ บรษิทัฯ ขออนญุาตท าการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ ืน่ๆ ทดแทนให ้ท ัง้นีเ้พือ่

ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 

 

หมายเหต ุ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในโมรอคโค อาจจะปิดโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ เชน่ 
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- อนุสาวรยีแ์ละสถานทีส่ าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรอืแมแ้ตส่ถานทีท่่องเทีย่วส าคญัอืน่ๆ 

อาจจะปิดโดยไมไ่ดม้กีารแจง้ลว่งหนา้ หรอืการเขา้ชมทีเ่ป็นแขกของรฐับาลหรอืหนว่ยงานของรฐับาล,

หรอืกรณีทีผู่ป้กครองรฐัเขา้เยีย่มชม อาจจะปิดโดยไมไ่ดม้กีารแจง้ลว่งหนา้ เป็นตน้ 

- พพิธิภณัฑจ์ะปิดทกุวนัองัคารและวนัส าคญัทางศาสนา  

- พระราชวงับาเฮยี (Bahia Palace) ปิดเมือ่เจา้ผูป้กครองรฐัพ านกัอยูใ่นมาราเกช 

- เนือ่งจากเป็นประเทศทีป่ระชาชนสว่นใหญน่บัถอืศาสนาอสิลามเป็นหลกั ดงัน ัน้อาหารสว่นใหญจ่ะเป็น

อาหารพืน้เมอืง เชน่ ทารจ์นี,คคูสู เนน้ไก,่ปลา,เนือ้ตา่งๆ และมกีลิน่ของเครือ่งเทศเป็นสว่นผสม 

- โดยปกตริา้นอาหารส่วนใหญ่ในโมรอคโค โดยเฉพาะมือ้ค ่าเร็วทีสุ่ดคอืเร ิม่เวลา 19.00 น.แต่โดย

สว่นมากจะเร ิม่ที ่20.30 น.หรอืกรณีรา้นมกีารแสดงโชวจ์ะเร ิม่บรกิารมือ้ค า่ประมาณ 21.30 น.เป็นตน้

ไป 

 

อตัราคา่เดนิทาง  22-27 ก.ย. / 13-18 ต.ค./ 20-25 ต.ค. / 27 ต.ค.- 01 พ.ย.2563 

    24 -29 พ.ย. / 6-11 ธ.ค. / 10-15 ธ.ค.2563 

Morocco….มาละเวย้ 

รายการทวัรโ์มรอคโค 6 วนั 3 คนื/EK 
22-27 ก.ย.2563 ต.ค.2563 พ.ย.-ธ.ค.2563 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 39,900 42,500 41,900 

พักเดีย่วเพิม่ทำ่นละ 3,500 3,500 4,000 

 

**ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ** 

**ไมร่วมคา่บรกิารดา้นวซีา่และคา่บรกิารดา้นการนดัหมายและเอกสารทา่นละ 1,300 บาท //  

คา่ทปิคนขบั, ทปิไกดท์อ้งถิน่และคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,800 บาท  

ท ัง้หมดช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นเดนิทาง ** 

 

*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี า้มนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิภายหลงั 

*** 

*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ *** 

หมายเหต ุ

 อตัราค่าเดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต ่ากว่า 25 ท่าน และจะตอ้งช าระมดัจ า 

หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

 การด าเนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาพจิารณาวซี่าโดยรวมประมาณ 10-15 วนั ดงัน ัน้จงึขอความรว่มมอืใน

การจดัเตรยีมเอกสารส าหรบัการยืน่ขอวซี่าใหค้รบถว้นและสมบูรณ์ ท ัง้นีเ้พือ่เป็นผลดแีละความสะดวก

รวดเร็วในการด าเนนิการขอวซี่าและทุกท่านจะตอ้งไปแสดงตวัตอ่เจา้หนา้ทีส่ถานทูตพรอ้มถา่ยภาพและ

สแกนนิว้มอื 
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 กรณีทา่นทีม่ตี ัว๋ของสายการบนิอืน่หรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทั

ทวัร ์กรุณาแจง้ลว่งหนา้เนือ่งจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยืน่วซี่า ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยืน่วซี่าพรอ้มคณะได ้

รวมท ัง้เกีย่วขอ้งกบัการจองหอ้งพกัและจ านวนของบรกิารและหอ้งพกัทีม่ ี 

อตัรำนีร้วมบรกิำร 

 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับโดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์ชัน้ประหยดั เสน้ทำง กรงุเทพฯ-ดไูบ-คำซำบลังกำ้ // คำซำบลังกำ้-

ดไูบ-กรงุเทพฯ  

 ค่ำโรงแรมทีพ่ักตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ท่ำนต่อหอ้ง) เนื่องจำกโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple 

Room) กรณีทีเ่ดนิทำง 3 ทำ่น ทำ่นตอ้งพักเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระคำ่พักเดีย่วเพิม่ 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำร, คำ่รถรับสง่ระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

 คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่ำธรรมเนียมบรกิำรมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และหัวหนำ้ทัวรข์องบรษัิทจำกกรุงเทพฯ ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่่ำน

ตลอดกำรเดนิทำงในตำ่งประเทศ 

 คำ่น ้ำดืม่แจกบนรถ 1 ขวด/ทำ่น/วัน  

 คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท ส ำหรับซึง่เด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 1 ปี และผูใ้หญอ่ำยเุกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะคำ่รักษำพยำบำลเทำ่นัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ อนัเกดิจำกอบุัตเิหตุ อำท ิ

คำ่ตั๋วโดยสำร, คำ่ทีพ่ัก, คำ่อำหำรหรอือืน่ๆ ทัง้นีเ้ป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษัิทประกนัฯ) 

 คำ่ภำษีน ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเก็บจำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเก็บ ณ วันที ่13 

ม.ีค.2563 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลังหรอือตัรำกำรผกผันคำ่น ้ำมนัหรอืภำษีใดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและเงือ่นไข

ของสำยกำรบนิ  

อตัรำนีไ้มร่วมบรกิำร 

 ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงส ำหรับตั๋วโดยสำรชัน้ประหยัดในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด จ ำกัด 1ใบ/ ท่ำน 

(น ้ำหนักไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม) 

 คำ่ธรรมเนยีมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวนอกเหนอืจำกรำยกำร เชน่ คำ่เครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง คำ่โทรศัพท ์คำ่ซกัรดี ฯลฯ 

 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

 คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าและคา่บรกิารการนดัหมายและงานดา้นเอกสาร ทา่นละ 1,300 บาท โดยเรยีก

เก็บพรอ้มกบัคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย 

 คา่ทปิคนขบั,คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,800 บาท โดยเรยีกเก็บพรอ้มกบัคา่ทวัรง์วด

สดุทา้ย 

 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลับเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรอื คนตำ่งดำ้ว 

 ค่ำทปิพนักงำนยกกระเป๋ำ ซึง่ขึน้อยู่กับอัตรำเรยีกเก็บค่ำบรกิำรจำกแต่ละโรงแรม ซึง่ท่ำนจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและ

ทรัพยส์นิดว้ยตัวทำ่นเอง 

 ทัวรไ์มม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 
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 ไมม่สีัญญำณ Wifi บนรถและไมร่วมค่ำอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม ไมม่สีัญญำณ Wifi บนรถหรอืกรณีทีม่สีัญญำณจะไม่

เสถยีรและไมร่วมคำ่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม ทัง้นีส้ำมำรถเชำ่ pocket wifi จำกเมอืงไทยไปได ้เชน่ Sanook wifi หรอื 

Smile wifi เป็นตน้ 

 ค่ำใชจ้่ำยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ ค่ำเครือ่งดืม่และค่ำอำหำรทีส่ั่งเพิม่เองค่ำโทรศัพท ์ค่ำซกัรดีฯลฯ 

หรือค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ที่มไิดค้ำดคดิ เช่น กำรปรับค่ำน ้ำมัน, ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำที่นอกเหนือจำกที่ระบุหรือค่ำแปล 

เอกสำร, คำ่บรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซีำ่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

 คำ่ประกนักำรเกดิจำรกรรมหรอืภยัธรรมชำตนิอกเหนอืจำกกำรประกนัอบุตัเิหตุ สำมำรถตดิต่อไดจ้ำกบรษัิทประกันภัย

ตำ่ง ๆ  

การช าระเงนิ 

ทำงบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 21,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึง่ท่ำน ส ำหรับกำรจองทัวร ์โดยเรยีก

เก็บทันทหีลังจำกกำรจองทัวร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วันกอ่นเดนิทำง 

การยกเลกิ 

1.หำกมกีำรยกเลกิไม่นอ้ยกว่ำ 30 วันก่อนวันทีน่ ำเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมัดจ ำ โดยทำงบรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรเก็บค่ำธรรมเนียม 1,000 บำท/ท่ำน+ค่ำใชจ้่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิค่ำมัดจ ำตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิ, 

คำ่ธรรมเนยีมและคำ่บรกิำรในกำรขอวซีำ่ และคำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ 

2.หำกมกีำรยกเลกิไมน่อ้ยกวำ่ 15 วันกอ่นวันทีน่ ำเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ 40% ของค่ำทัวรโ์ดยบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิคำ่มดัจ ำตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิ, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบรกิำรในกำร

ขอวซีำ่ และคำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ 

3. หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วันท ำกำรกอ่นวันทีน่ ำเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคำ่ทัวรท์ัง้หมด 

4.กรณีทีต่อ้งกำรออกตั๋วภำยในประเทศ กรณีทีล่กูคำ้อยูต่ำ่งจังหวัด ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หนำ้ทีท่ัวรก์อ่นออกบัตรโดยสำรทุก

ครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ทีท่ำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ 

หมำยเหต ุ 

o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกควำมลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่ักในตำ่งประเทศ 

เหตกุำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษัิทฯจะค ำนงึถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคัญ 

o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและตำ่งประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลังจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้

และมเีหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะ

ไดรั้บกำรยนืยนัจำกสำยกำรบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงำนจำกตำ่งประเทศทีบ่รษัิททัวรต์ดิตอ่วำ่สำมำรถคนืเงนิได ้ 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบและชดเชยคำ่เสยีหำย เนือ่งจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตกุำรณ์จลำจลตำ่งๆ และอืน่ๆ ทีม่เีหตทุ ำ

ใหไ้มส่ำมำรถเดนิทำงไป-กลับไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทัวร ์ 

o บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนือ่งจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้

ประเทศ เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตำมทีก่องตรวจ

คนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษัิทฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้ำ่นได ้ไมว่ำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซีำ่ อนัสบืเนือ่งมำจำกตัวผูโ้ดยสำรเอง 
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o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้ับชำวต่ำงชำต ิ

หรอื คนตำ่งดำ้วทีพ่ ำนักอยูใ่นประเทศไทย 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสัมภำระของผูโ้ดยสำร อันเกดิจำกสำยกำร

บนิ ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูรั้บผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอื

เสยีหำยของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รับผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิ

เทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทัวร์ ที่ตอ้งมีบนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำ

มำตรฐำนได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภำระควำมรับผดิชอบ

คำ่ใชจ้ำ่ยในน ้ำหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยโุรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดที่

ชดัเจนในเรือ่งกำรสบูบหุรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีที่ท่ำนเดนิทำงเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บกำรดูแลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอำย ุมโีรคประจ ำตัว ไมส่ะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง

ตดิตอ่กนั ทำ่นและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

o กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหนำ้ค่อนขำ้งนำน หำกวันเดนิทำงดังกล่ำวตรงกับ

วันทีส่ถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนำ้ หรอื กำรเปิดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันที่

คณะจะเขำ้ชมไมส่ำมำรถจองผำ่นระบบดังกลำ่วได ้ทำงบรษัิทฯ จะสลับรำยกำรเพือ่ใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่ังกล่ำว

ใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดรั้บจำกทำง บรษัิท supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ 

หรอื เหตหุนึง่เหตใุดในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้ำ่นไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่ังกลำ่วได ้ทำงบรษัิทฯ จะไม่

มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่ำ่น เนือ่งจำกไดช้ ำระคำ่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม่ ซึง่เป็นชว่งวันหยดุของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ ่

ดังนัน้ขอใหพ้จิำรณำกอ่นกำรจองทัวร ์

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพัก

แบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่ำน / 3 

เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอำจจะไมต่ดิกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบั

เสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณีทีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมในโมรอคโคสว่นใหญอ่ำจจะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศเนือ่งจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่ำ  

3. กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 



Page 9 of 16 

 

 

 

4. โรงแรมในโมรอคโคทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทัดรัต 

และไมม่อีำ่งอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่ับกำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีักษณะแตกต่ำง

กนั 

เอกสารในการขอวซีา่ (โดยยืน่ขอวซีา่ทีส่ถานทตูโมรอคโค) 

ใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวม 10-15 วนั 

- กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ใหค้รบถว้นสมบรูณ์เพือ่ท าการนดัหมายการยืน่วซีา่ 

- ในวนัยืน่วซีา่หากผูส้มคัรไมไ่ดใ้หเ้อกสารทีค่รบถว้น แลว้น าเอกสารมาแนบยืน่เพิม่เตมิในวนันดัหมายยืน่และ

หากมคี่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรอืแปลเอกสารหรอืถ่ายรูปเพิม่เตมิใดๆ ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูช้ าระ

คา่ใชจ้า่ยน ัน้ๆ ดว้ยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o หนงัสอืเดนิทางมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

o โดยนับวันเริม่เดนิทำงเป็นหลัก หำกนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 6 

เดอืน ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยืน่ค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดนิทำงเลม่ใหมท่ีก่องหนังสอืเดนิทำง  

o หนำ้หนังสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีนำ้วำ่งส ำหรับวซีำ่อยำ่งนอ้ยไมต่ ่ำกวำ่ 3 หนำ้  

o หำกทำ่นเปลีย่นหนังสอืเดนิทำงเลม่ใหม ่กรณุำเตรยีมเล่มเกำ่ใหด้ว้ยเนื่องจำกประวัตกิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชนอ์ยำ่งยิง่ในกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่  

o ทำ่นทีม่ปีกหนังสอืเดนิทำงกรณุำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษัิททัวร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทำงนัน้ๆ  

o รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รปู เนน้หนา้ (ขนาดรปู

หนา้เทา่กบัในหนงัสอืเดนิทาง)  

- ฉำกหลังสขีำวเทำ่นัน้ เนือ่งจำกสถำนทตูจะตอ้งสแกน

รปูลงบนวซีำ่  

***สิง่ทีท่า่นควรทราบกอ่นยืน่วซีา่*** 

1. สถำนทตูไมอ่นุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเลม่พำสปอรต์ระหวำ่งทีส่ถำนทตูพจิำรณำวซีำ่  

2. ส ำหรับผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ จะตอ้งด ำเนนิเรือ่งกำรขอวซีำ่ดว้ยตนเองในประเทศ

ทีต่นพ ำนักหรอืศกึษำอยูเ่ทำ่นัน้ 

3. กำรพจิำรณำวซีำ่เป็นดลุยพนิจิของสถำนทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยให ้

กำรพจิำรณำของสถำนทตูงำ่ยยิง่ขึน้ 

หมายเหต ุกรณีผูเ้ดนิทำงทำ่นใดมกีำรใชห้นังสอืเดนิทำงเดนิทำงระหวำ่งกรุ๊ปยืน่วซีำ่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งแจง้ใหท้ำง

บรษัิทฯ ทรำบ  ลว่งหนำ้เพือ่วำงแผนในกำรขอวซีำ่ของทำ่น 
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- รปูถำ่ยหนำ้ตรงหำ้มใสแ่วน่, หำ้มคำดผมและหำ้มใสห่มวกหรอืเครือ่งประดับบดบังหนำ้ตำ, ไมใ่สค่อนแท็กเลนสส์ี

หรอืบิ๊กอำยส ์** 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (หา้มขดีครอ่มหรอืเซ็นตส์ าเนาถกูตอ้ง) 

- กรณีเป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 20 ปี  

- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ (หา้มขดีครอ่มหรอืเซ็นตส์ าเนาถกูตอ้ง) 

- หำกเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี และยังศกึษำอยู่ถงึแมม้บีัตรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทูตขอส ำเนำสูตบิัตรดว้ยและ

กรณุำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

o หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ ัง้เบอรท์ีท่ างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  

o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีทา่นทีส่มรสแลว้ (หา้มขดีครอ่มหรอืเซ็นตส์ าเนาถกูตอ้ง) 

o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ (หา้มขดีครอ่มหรอืเซ็นตส์ าเนาถกูตอ้ง) 

o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ (หา้มขดีครอ่มหรอืเซ็นตส์ าเนาถกูตอ้ง) 

o ส าเนาใบหยา่ กรณีทา่นทีห่ยา่แลว้ (หา้มขดีครอ่มหรอืเซ็นตส์ าเนาถกูตอ้ง) 

 

o หนงัสอืรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบง่ชีก้ารมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

- กรณีลกูจา้ง ใชใ้บรับรองกำรท ำงำนของบรษัิททีท่ ำงำนอยูเ่ป็นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจรงิ) โดยใชค้ ำว่ำ “To 

Whom It May Concern” แทนชือ่สถำนทูต โดยมรีำยละเอยีดกำรเขำ้ท ำงำน, อัตรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน 

เอกสำรออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน นับจำกวันยืน่ เป็นตน้ 

- กรณีมอีาชพีรบัราชการ ใชห้นังสอืรับรองกำรท ำงำนจะตอ้งคัดเป็นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจรงิ) โดยใชค้ ำว่ำ 

“To Whom It May Concern” แทนชือ่สถำนทูต โดยระบตุ ำแหน่ง, อัตรำเงนิเดอืนในปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ริม่

ท ำงำนกับหน่วยงำน หรือ องค์กร เอกสำรออกมำไม่เกนิ 1 เดือน นับจำกวันยื่นพรอ้มใบลำและส ำเนำบัตร

ประจ ำตัวรำชกำร1ชดุ 

- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนังสอืรับรอง

ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคัดมำไมต่ ่ำกว่ำ 3 เดอืน พรอ้มฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ (หา้มขดีครอ่ม

หรอืเซ็นตส์ าเนาถกูตอ้ง) 

- กรณีทา่นทีเ่ป็นแมบ่า้น  

 หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแมบ่ำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 

 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส

พรอ้มแสดงส ำเนำสตูบิัตรบตุร ทัง้นี้เพือ่แสดงควำมสัมพันธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ หำกไมม่บีตุรดว้ยกัน ควรคัด

หนังสอืชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพันธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน  

- กรณีทา่นทีว่า่งงาน ไมม่รีายได ้จะตอ้งมผีูส้นับสนุนค่ำใชจ้่ำย พรอ้มแสดงหลักฐำนกำรท ำงำนและหลักฐำน

ทำงดำ้นกำรเงนิของผูรั้บรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสือหรือจดหมำยเป็นลำยลักษณ์อักษร ชีแ้จงกำรรับรอง

ค่ำใชจ้่ำยใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสัมพันธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสัมพันธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ 

(กรณีนีห้ำกควำมสมัพันธไ์มส่ำมำรถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นควำมจรงิ ทำ่นอำจถกูปฏเิสธกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่นี)้  
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- กรณีเป็นเด็กนกัเรยีนและนกัศกึษา 

- ใชห้นังสอืรับรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั เป็น 

 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส ำเนำสมดุรำยงำนประจ ำตัวนักเรยีนหรอืส ำเนำบตัรนักเรยีน กรณีเป็นเด็กเล็ก  

 

o หลกัฐานการเงนิ  

- หนงัสอืรบัรองธนาคาร (Bank Certify) 1 ฉบบัออกมาไมเ่กนิ 15 วนั และส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากออม

ทรพัยส์ว่นตวับญัชเีดยีวกนัแสดงชือ่เจา้ของบญัช ีอพัเดทรายการไมเ่กนิ 15 วนั ถา่ยส าเนายอ้นหลงั 6 

เดอืน หากสมดุบญัชไีมม่เีลขทีเ่ลม่ก ากบัทกุหนา้รายการตอ้งขอสเตทเมน้ท ์(Statement) จากธนาคาร

ยอ้นหลงั 6 เดอืน  

- ถ่ำยส ำเนำ ทุกหนำ้ และปรับสมดุอัพเดทถงึเดอืนปัจจุบันทีส่ดุเท่ำทีจ่ะท ำได ้พรอ้มส ำเนำหนำ้บัญชหีนำ้แรกทีม่ี

ชือ่เจำ้ของบญัช ี 

- หำกมกีำรตอ่เลม่จำกสมดุเลม่เกำ่ กรณุำส ำเนำหนำ้แรกทีม่ชี ือ่เจำ้ของบญัชขีองเลม่เกำ่ทีต่อ่ พรอ้มกบัตัวเลขบญัชี

เงนิฝำกเป็นปัจจบุนั 

- กรณีมเีงนิฝำกในบัญชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบัญชอีืน่แนบดว้ย อำท ิเชน่ บัญชเีงนิฝำก

ประจ ำ เป็นตน้ 

- กรณีทีเ่ดนิทำงเป็นครอบครัว หำกใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึ่งในกำรยืน่ขอวซี่ำ ตอ้งออกหนังสอืรับรองค่ำใชจ้่ำยให ้

บุคคลในครอบครัวดว้ย แต่อย่ำงไรก็ตำม โดยเฉพำะคู่สำมี-ภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมุดบัญชกีำรเงนิส่วนตัว

ประกอบดว้ยแมว้่ำจะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็ตำม หำกมกีำรเงนิในบัญชนีอ้ย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำจะตอ้งท ำ

จดหมำยรับรองกำรเงนิพรอ้มระบชุือ่และควำมสมัพันธช์ีแ้จงตอ่สถำนทตูเป็นลำยลักษณ์อกัษรดว้ย 

 

*** สถานทูตไม่รบับญัชกีระแสรายวนัทุกกรณี *** ท ัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีง

พอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา  

 

o กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่รา้ง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองทัง้บดิำและมำรดำ 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา  โดยมำรดำจะตอ้งคัดจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำโดยมกีำรรับรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสัมพันธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยที่

อำจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบฉบบั

แปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา โดยบดิำจะตอ้งคัดจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป

ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสัมพันธ์และยนิดีชดเชยค่ำเสยีหำยที่อำจจะ

เกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจำกอ ำเภอตน้สังกัดเป็นภำษำอังกฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปล

เป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 
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- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา  โดยบิดำจะตอ้งคัดจดหมำยยินยอมใหบุ้ตรเดินทำงไป

ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมกีำรรับรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสัมพันธ์และยนิดีชดเชยค่ำเสยีหำยที่อำจจะ

เกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจำกอ ำเภอตน้สังกัดเป็นภำษำอังกฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปล

เป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็น

ผูด้แูลบตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 

*** กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และ

ถงึแมว้ำ่ทำ่นจะถกูปฏเิสธวซีำ่ สถำนทตูไมค่นืคำ่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหมก่็ตอ้งช ำระ

คำ่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 

*** หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงทำ่น ทำงบรษัิท ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย

และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้นี้ทำงบรษัิทฯ จะส่งเจำ้หนำ้ที่ไปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำก

สถำนทตูขอเอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษัิทฯใครข่อรบกวนทำ่นจัดสง่เอกสำรดังกลำ่วเชน่กนั 

*** กรณีทีท่ำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลังจำกกำรไดว้ซีำ่แลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทูต ยกเลกิวี

ซำ่ของทำ่น เนือ่งจำกกำรขอวซีำ่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษัิทฯ 

*** เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมัดจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช ำระโดยตรงกับทำง

บรษัิทฯ จะขอถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับในเงือ่นไขตำ่ง ๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นังสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยืน่วซีำ่ ท่ำนตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแกบ่รษัิททัวรใ์หท้รำบล่วงหนำ้ 

แต่หำกกรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวันยืน่วซีำ่และท่ำนไม่สำมำรถน ำหนังสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้ัน 

ทำ่นนัน้จะตอ้งมำยืน่เดีย่วและแสดงตัวทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเชน่เดยีวกนั ** 

*** ทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยัง

ประเทศตำมทีร่ะบเุทำ่นัน้ กำรปฏเิสธวซีำ่อนัเนือ่งมำจำกหลักฐำนในกำรขอยืน่วซีำ่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงคใ์นกำรยืน่ขอวี

ซำ่ทอ่งเทีย่ว ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหักคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้ำ่นหลังจำกทัวรอ์อก

เดนิทำงภำยใน 20 วัน โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนงึถงึประโยชน์และควำม

ปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็นหลัก  

 

*************************************************************************************** 

 

 

 

 

 



Page 13 of 16 

 

 

 

กรอกขอ้มูลตำมควำมจริง เพรำะมีผลกับกำรยื่นขอวีซ่ำเขำ้ยุโรป 

หำกมีรำยละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับควำมเป็นจริงหรือไม่ตรงกับเอกสำรยื่นค ำรอ้งขอวีซ่ำ  

ทำงสถำนทูตขออนุญำตเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรเปลี่ยนแปลงแกไ้ขขอ้มูล  

กรุณำกรอกใหค้รบถว้น อย่ำปล่อยว่ำงไว ้อำทิ เกษียณ / แม่บำ้น / อำชพีอิสระ /  

ไม่ไดศ้กึษำแลว้ / รอศกึษำต่อ เป็นตน้ รบกวนระบุมำใหเ้รียบรอ้ย 

 

1. ชือ่-สกลุ 

(ภำษำไทย)................................................................................................................................... 

 ชือ่-สกลุ (ภำษำองักฤษ) 

............................................................................................................................. 

 

 ชือ่-สกลุเดมิ กรณีมกีำรเปลีย่นชือ่หรอืชือ่-สกลุเดมิ หรอืนำมสกลุเดมิกอ่นแตง่งำน 

 (ภำษำไทย).......................................................... 

 (ภำษำองักฤษ).......................................................... 

 หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ................................................... วันเดอืนปี เกดิ ................................................. 

 วันออกหนังสอืเดนิทำง ....................................... วันหมดอำยหุนังสอืเดนิทำง 

................................................ 

 สถำนทีเ่กดิ ............................................ หมำยเลขบตัรประชำชน 

............................................................... 

2. สถำนภำพ โสด แตง่งำนจดทะเบยีน แตง่งำนไมจ่ดทะเบยีน  หยำ่  หมำ้ย 

3. กรณีทำ่นทีแ่ตง่งำนแลว้ ไมว่ำ่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไมก่ต็ำม กรณุำกรอกรำยละเอยีดของ คูส่ำม-ีภรรยำ 

 สำม,ี ภรรยำ ชือ่-นำมสกลุ.................................................................................. 

 วันเกดิ ของสำม-ีภรรยำ ................................................ สถำนทีเ่กดิ สำม-ีภรรยำ ..................................... 

4. ทีอ่ยูปั่จจบุนัตำมทะเบยีนบำ้น 

(ภำษำองักฤษ)........................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 รหัสไปรษณีย ์   

 ทีอ่ยูปั่จจบุนัปัจจบุนั หำกเหมอืนในทะเบยีนบำ้นใหเ้ขยีนวำ่ As above 

(ภำษำองักฤษ)........................................................................................................................................

.................................................................. 

 รหัสไปรษณีย ์   โทรศัพทบ์ำ้น ........................................... 

โทรศพัทม์อืถอื............................................ อเีมลล ์........................................................................... 
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5. ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษ)......................................................................................... 

(กรณุำแจง้ดว้ยวำ่ กจิกำรทีท่ ำนัน้เกีย่วกบัอะไร ดำ้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอำชพีอสิระ (กรณุำแจง้ลักษณะกำรงำนและทีอ่ยูท่ีท่ ำงำนใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน / สถำบนัศกึษำ (ภำษำองักฤษ) ........................................................................................ 

..................................................................................................... รหัสไปรษณีย ์  

ต ำแหน่งหนำ้ที ่(ภำษำองักฤษ) ................................................................................................................... 

 โทรศพัท.์........................................... หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้ม)ี ................................. 

กรณีศกึษำอยู ่กรณุำแจง้ระดับชัน้หรอืระดับกำรศกึษำ (ภำษำองักฤษ) ............................................................... 

กรณีในระดับอดุมศกึษำ กรณุำแจง้คณะและวชิำหลกัทีศ่กึษำ (ภำษำองักฤษ) ...................................................... 

7. ชือ่บคุคลทีร่ว่มเดนิทำงไปดว้ย...................................................................................................... 

 ควำมสมัพันธก์บัผูเ้ดนิทำงรว่มครัง้นี ้(ระบ)ุ....................................................................................  

8. ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ยโุรปใน 3 ปีทีผ่ำ่นมำหรอืไม ่ ไมเ่คย  เคย (กรณีทีเ่คยใหร้ะบวุันที)่ 

 ตัง้แตว่ันที.่............................. ถงึวันที.่.............................  รวม ........... วัน 

 ทำ่นเคยไดรั้บกำรสแกนนิว้มอืหรอืไม ่  ไมเ่คย  เคย  

กรณีทีท่ำ่นเคยไดรั้บกำรสแกนนิว้แลว้ กรณุำระบวุันที ่

...................................................................................... 

9. ทำ่นสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงดว้ยตวัทำ่นเองหรอืไม ่  ตัวเอง  มผีูส้นับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ย  

(กรณีทีม่ผีูส้นับสนุดคำ่ใชจ้ำ่ยใหร้ะบผุูส้นับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยของทำ่นและระบคุวำมสมัพันธ ์และเดนิทำงดว้ยกนัหรอืไม)่

ผูส้นับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยของทำ่น คอื ................................................................................................................ 

ควำมสมัพันธก์บัทำ่น ................................................................................................................................  

 เดนิทำงดว้ยกนักบัทำ่นหรอืไม ่  เดนิทำงดว้ยกนั  ไมไ่ดเ้ดนิทำงดว้ยกนั 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุำช ำระคำ่มดัจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไมช่ ำระตำมก ำหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคำ้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกำสใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำง

ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เช่น มีลูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำง

กระทันหัน ภัยธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในรำคำและชว่งเวลำ

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตุสดุวสิยั และเชือ่มัน่วำ่บรษัิทฯ

ไดพ้ยำยำมอยำ่งสดุควำมสำมำรถในกำรหำโปรแกรมทดแทนดังกลำ่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคำ้จะไมย่กเหตุนี้มำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลูกคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. กำรยืน่ขอวซีำ่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกวำ่กำรยืน่ขอวซีำ่แบบเดีย่วมำก บอ่ยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซีำ่กอ่นกำร

เดนิทำงเพยีง 1 วัน และปรมิำณงำนในชว่ง แตล่ะกรุ๊ปขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้)

ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถำน้ตูช ำระคำ่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหำดังกลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหลู้กคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อยำ่ง

รวดเร็วกอ่นช ำระคำ่ทัวร ์กรณุำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่ันท ี

5. ในกำรขอวซีำ่ กรณุำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอยำ่งเคร่งครัด หำกลูกคำ้ไมป่ฏบิัตติำม

และวซีำ่ไมผ่ำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในกำรยืน่วีซ่ำที่สถำนู้ต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ที่เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หำกลูกคำ้ตอ้งกำร

เจำ้หนำ้ทีด่แูลเฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ ทำ่น 1 บำทตอ่ลกูคำ้ 500 

7. กำรพจิำรณำอนุมตัวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำน้ตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่ำวซีำ่ใน

ทกุกรณี หำกวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหลู้กคำ้เป็นรำยบคุคลไมว่่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่ำลูกคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิ

กำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 

9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตุผล หำก

ลกูคำ้ไมไ่ดรั้บอนุญำตใหเ้ขำ้บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หำกลกูคำ้ไมใ่ชห้รอืไมส่ำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้สมคัรใจสละสทิธใินกำร

ใชบ้รกิำรนัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ่ำที่บรษัิทฯก ำหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่ำวซีำ่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ระดว้ยบตัรเครดติลกูคำ้ช ำ% 
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12. เนื่องจำกในปัจจุบัน พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสูญหำยหรอืล่ำชำ้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหลู้กคำ้ลดควำม

เสีย่งโดยแบง่สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอื หรอื/

ลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ 

และทีส่ ำคัญ ลกูคำ้อำจไมส่ำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบำงสถำนที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึกำรประกัน

สขุภำพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกัน

สขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์ับเจำ้หนำ้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนินกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ ำเนนิกำรทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำงบญัชเีทำ่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


